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Actualiteiten

Multiculturele talenten  
kijken dagje rond

Via haar netwerk, via studen-
tenorganisaties en via beur-
zen, wist FORUM twintig 
multiculturele studenten te 
interesseren voor een ken-
nismaking met een groot 
Nederlands kantoor, een 
groot Angelsaksisch en een 
kleiner kantoor: De Brauw, 
Allen & Overy en Unger 
Hielkema. De dag begon met 
Fenneke van der Grinten 
van de Orde, die onder het 
motto ‘de advocatuur is leuk!’ 
het publiek vertelde wat de 
Orde doet en welke oplei-
ding vereist is om advocaat 
te worden. Daarna daagden 
partners en medewerkers 
van De Brauw de gasten uit 
met de stelling ‘allochtoon is 
anders’. Ja, ze waren wel eens 
gediscrimineerd; ja, ze waren 
te bescheiden; ja, ze dachten 
dat ze bij een groot kantoor 
als De Brauw nooit binnen 
zouden kunnen komen. 
Het kantoor maakte hier-
tegenover duidelijk dat het 
selecteert op kwaliteit, com-

municatieve vaardigheden 
en eigen(zinnig)-heid. Het 
werd niet expliciet gezegd, 
maar de andere kleur van de 
multiculturele talenten leek 
juist een pre: het maakt hen 
begerenswaardig voor een 
kantoor als De Brauw.

Cliënt wil het
Ook bij Allen & Overy bleken 
multiculturele talenten zeer 
welkom. Bestuursvoorzitter 
Sietze Hepkema legde uit dat 
het al meer dan twintig jaar 
geleden is dat zijn kantoor 
alleen blanke mannen met 
een bekakt accent aannam. 
De cliënt wil meer diversiteit 
en dan kríjgt hij die. Hier geen 
intellectuele discussie met de 
multiculturele groep, maar 
praktische sollicitatietips van 
de recruiters van A&O. 

Bij Unger Hielkema werden 
de studenten onthaald op 
multiculturele hapjes. Twee 
medewerkers vertelden stra-
lend over hun praktijk en dat 
procederen zo leuk is. Ten 
slotte leek Els Unger de stu-
denten te overtuigen toen ze 
met een enthousiast verhaal 
de studenten de advocatuur 
probeerde binnen te lok-
ken. Een student noemde 
de voorzitter van de diversi-
teitscommissie later zelfs ‘de 
koningin’. 
 Na afloop was men zeer 
tevreden over de dag: bij 
iedereen, wederzijds, was 
onwetendheid weggenomen.

(Ank van Eekelen,  
hoofd beleidsontwikkeling  

bij de Orde; lid  
diversiteitscommissie)

Het is 
gezegd

Je gaat nog eerder dood 
door in de Ardennen 
tegen een loslopend 
hert op te botsen dan 
door een terroristische 
aanslag.
Rik Coolsaet, terrorisme-
expert en hoogleraar in 
Gent, tijdens de Neder-
landse Moslim Organisa-
tie (NMO)-discussie, Ned. 
2,  8 juni 2008

De advocatuur is een 
enorm conservatieve 
beroepsgroep. Het is 
toch van de zotte, de 
collegebanken zijn he-
lemaal verkleurd maar 
je komt ze niet tegen op 
de advocatenkantoren.
Rachida Haddouch, ad-
vocaat te Den Haag, Vrij 
Nederland, 17 mei 2008

Donner leeft kennelijk 
in een wereld waar 
rechters geen fouten 
maken, maar op dat 
punt heeft hij het vol-
gens vele wetenschap-
pers volledig mis. Dat 
een rechter geen fouten 
kan maken dan als ge-
volg van door het OM 
aangeleverde informa-
tie is onzin.
Wim Orbons, jurist en 
gezondheidseconoom, 
over deskundige leken bij 
rechtspraak, Het Financi-
eele Dagblad, 22 mei 2008

Meer dan twintig procent van 

de juridische studenten is 

gekleurd, maar de advoca-

tuur is nog steeds een wit bol-

werk. Daarom organiseerden 

de diversiteitscommissie van de 

Orde en FORUM begin juni een 

tour d’advocatuur: twintig stu-

denten met verschillende cul-

turele achtergronden bezochten 

drie kantoren in Amsterdam.
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